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Lyhyesti

Presidentin keskusteluryhmä laajeni
Ekonomistien keskusteluryhmä jatkaa myös
presidentti Tarja Halosen kanssa. Ryhmän
koordinaattorina toimii Markku Puntila. Hänen
lisäkseen ryhmään kuuluvat tutkimuslaitosten
johtajat Jukka Pekkarinen (Palkansaajien tutki-
muslaitos) ja Pentti Vartia (ETLA), Vesa Vih-

riälä (PTT), Johnny Åkerholm (valtiovarainmi-
nisteriö),Martti Hetemäki (valtiovarainministe-
riö), Antti Suvanto (Suomen Pankki), Seppo
Honkapohja (Helsingin yliopisto), Tuire Santa-
mäki-Vuori (KTV) ja Marianne Stenius (Han-
delshögskolan).

Talousneuvosto aloitti uuden toimikauden
Talousneuvoston uusi toimikausi alkoi 8.5.
2000 ja kestää 7.5.2002 saakka. Tähän hallituk-
sen ja keskeisten etujärjestöjen väliseen yhteis-
työelimeen kuuluvat puheenjohtajana Paavo
Lipponen ja jäseninä Jan-Erik Enestam, Olli-
Pekka Heinonen, Sinikka Mönkäre, Sauli Nii-
nistö, Suvi-Anne Siimes, Osmo Soininvaara,
Risto Parjanne, Jussi Järventaus, Esa Härmä-
lä, Lauri Ihalainen, Kari Jalas, Johannes Ko-
roma, Arto Ojala, Risto Piekka, Mikko Mäen-
pää sekäMatti Vanhala.Ministerijäsenet on ni-
mitetty talousneuvostoon enintään siksi ajaksi,
jonka he toimivat valtioneuvoston jäseninä. Ta-
lousneuvoston pääsihteerinä jatkaa Seppo Lep-
pänen.
Talousneuvosto käyttää usein asiantuntija-

työryhmiä tuottamaan taustaselvityksiä kysy-
myksistä, jotka käsitellään varsinaisissa talous-
neuvoston kokouksissa. Viime syksynä jätti
loppuraporttinsa talousneuvoston ympäristöve-
rotyöryhmä, joka tarkasteli etenkin Kioton so-
pimuksen täyttämistä Suomessa.

Tällä hetkellä talousneuvostolla on työryh-
mä, joka selvittää Suomen aluerakennetta ja sii-
hen vaikuttavia tekijöitä. Ryhmä arvioi Suomen
aluekehitystä sekä kartoittaa sen keskeiset oh-
jauskeinot. Ryhmän puheenjohtajana toimii ta-
lousneuvoston pääsihteeri Seppo Leppänen. Jä-
seniä ovat Veijo Kavonius, Timo Kietäväinen,
Elina Lehto, Reija Lilja, Heikki A. Loikkanen,
Hannu Tervo, Juhani Turunen, Perttu Vartiai-
nen, Vesa Vihriälä ja Pekka Ylä-Anttila. Pysy-
vänä asiantuntijana on lisäksi Antti Romppanen.
Työryhmän sihteereinä toimivat Kari Hämäläi-
nen ja Panu Pelkonen. Loppuraportti käsitel-
lään 25.10.2000 pidettävässä talousneuvoston
kokouksessa.
Syyskuussa talousneuvostossa on esillä kun-

tien asema hyvinvointivaltion osana. Ensi vuo-
den alussa talousneuvosto käsittelee mm. EU:n
itälaajentumista.
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Naisekonomistit juhlivat 20-vuotista taivaltaan
juhlaseminaarilla
Naisekonomistit on toiminut jo kaksi vuosi-
kymmentä epävirallisena verkostona. Virstan-
pylvästä juhlistettiin seminaarilla, joka pidettiin
16.5. Säätytalolla. Aiheena oli Talouspolitiikka:
»Millainen piknik meitä odottaa 20 vuoden
päästä talouspolitiikan nykyisellä eväskorilla?»
Juhlaillallinen nautittiin ravintola Kappelissa.
Seminaarin pääpuhujina olivat ministeri

Suvi-Anne Siimes sekä yksi verkoston perusta-
jajäsenistä, EKP:n primary economist Sinikka
Salo. Paneelikeskusteluun osallistuivat heidän
lisäkseen Merita-Nordbankenin päärahoitus-
ekonomisti Sirpa Wallius, KTV:n II puheenjoh-

taja Tuire Santamäki-Vuori sekä kansanedusta-
ja, Suomen Keskustan varapuheenjohtaja Ma-
ria-Kaisa Aula. Paneelikeskustelun puheenjoh-
tajana toimi Yleisradion toimittaja Leena
Brandt. Seminaarin esitelmät sekä keskustelu-
yhteenveto tullaan julkaisemaan syksyllä Kan-
santaloudellisessa aikakauskirjassa.
Naisekonomistien osoiterekisteriä ylläpitää

Eija Savaja Palkansaajien tutkimuslaitoksesta
(e-mail: eija.savaja@labour.fi ). Naisekonomis-
tien samoin kuin muiden virallisten ja epäviral-
listen ekonomistiverkostojen toiminnasta on
kerrottu KAK:n numerossa 2/1999.

EALE 2001 Konferenssi Jyväskylässä 13–16.9.2001
EALE (European Association of Labour Eco-
nomists) on eurooppalaisten työn taloustieteili-
jöiden järjestö, joka on perustettu vuonna 1989.
Järjestön tarkoituksena on edistää työn talous-
tieteen asemaa ja alan tutkimus- ja julkaisutoi-
mintaa niin Euroopassa kuin sen ulkopuolella-
kin. EALE koostuu yli 300 jäsenestä, jotka ovat
noin 25 eri maasta. Järjestön nykyinen puheen-
johtaja on professori Stephen Nickell (London
School of Economics). Pysyvä sihteeristö sijait-
see Maastrichtissa.
EALE:n vuosittainen konferenssi, johon

osallistuu noin 300–400 tutkijaa, järjestetään
vuonna 2001 Jyväskylässä 13–16. syyskuuta.
Vuoden 2000 konferenssi pidetään Milanossa ja
vuoden 2002 konferenssi Prahassa. Jyväskylän
konferenssin pääesiintyjiä ovat mm. Rebecca
Blank (University of Michigan), Daron Ace-
moglu (Massachusetts Institute of Technology)
ja Raquel Fernandez (London School of Eco-
nomics). Jyväskylän konferenssi on tähän men-
nessä laajin Suomessa järjestetty työn taloustie-
teen tapahtuma.

Tieteessä tapahtuu – varsinkin taloustieteessä
Ekonomistien keskustelu on ylittänyt uutiskyn-
nyksen. Tieteessä Tapahtuu -lehdessä (4/2000)
on referoitu Kansantaloudellisen aikakauskirjan

numerossa 1/2000 käytyä vilkasta sananvaihtoa.
Lehden mukaan ekonomistit käyvät »mukavaa
jutustelua parhaaseen akateemiseen turpiinlyön-
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titapaan». Lopuksi vielä todetaan: »Turha väit-
tää, ettei Suomessa keskusteltaisi tai että tieteel-
liset aikakauskirjat olisivat kuivakkaa luettavaa.

Päinvastoin. Eri asia sitten, mihin tällainen kes-
kustelu johtaa. Lukijalla on kuitenkin hauskaa.»
(Ks. http://www.tsv.fi/ttapaht/004/lyhy.htm).

Nimitysuutisia
Petri Rouvinen on nimitetty Etlatieto Oy:n tut-
kimusjohtajaksi 1.3.2000 alkaen.
Timo Tiainen Vaasan yliopistosta on nimitet-

ty kilpailututkijan virkaan Itä-Suomen läänin-
hallituksen kuluttaja- ja kilpailusosastoon Kuo-
pioon 01.08.2000 alkaen. Markku Malkamäki
Suomen Pankista siirtyy EVLI:n varatoimitus-
johtajaksi ja Mika Pösö markkinaoperaatioiden
osastolta siirtyy EKP:hen.
Tom Dahlström Helsingin yliopiston RA-

KAsta on siirtynyt 8.5.2000 analyytikoksi
Osuuspankkikeskuksen »Johdon tuki ja viestin-
tä» -osastolle vastuualueenaan kilpailijaseuran-
ta ja laajemmin ylimmän johdon avustaminen
strategisessa päätöksenteossa. Pasi Runnakko
siirtyi 10.1.2000 Lapin yliopistosta kansanta-
loustieteen assistentin paikalta Osuuspankki-
keskuksen Laki- ja riskienhallintapalvelut-osas-
tolle analyytikoksi.
Turun kauppakorkeakoulussa Mika Widgrén

on nimitetty kansantaloustieteen, erityisesti
kansainvälisen talouden professorin virkaan.
Widgren on lisäksi saanut EU:n komissiolta
Jean Monnet -professorin statuksen (Jean Mon-
net Chair).
Klaus Kultti on nimitetty kansantaloustieteen

professoriksi Helsingin yliopistoon ja Markus
Jäntti kansantaloustieteen professoriksi Tampe-
reen yliopistoon, molemmat 1.8.2000 alkaen.
Heikki A. Loikkanen on nimitetty kaupunkita-
louden professoriksi Helsingin yliopistoon ajak-
si 1.8.2000–31.12.2004.
Minna Punakallio on siirtynyt VM:n kansan-

talousosastolta Palvelutyönantajien ekonomis-
tiksi. Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa
Brysselissä työskennellyt finanssineuvos Tuo-
mas Sukselainen ja Suomen OECD-edustustos-
sa Pariisissa työskennellyt Martti Kuusisto pa-
laavat syyskuun alussa VM:n kansantalousosas-
tolle, missä Sukselainen ryhtyy johtamaan ra-
kennepolitiikan yksikköä. Finanssineuvos Han-
nu Jokinen siirtyy Pariisiin Kuusiston tilalle
VM:n kansantalousosaston suhdanneyksiköstä
syyskuun alussa. Merja Mikkola valtiovarain-
ministeriöstä lähtee kesällä vuoden ajaksi Maail-
manpankkiin.
STM:n neuvotteleva virkamies Marja-Liisa

Parjanne on nimitetty sosiaalimenotoimikun-
nan päätoimiseksi pääsihteeriksi 1.6.2000 al-
kaen. Tehtävä kestää 31.12.2001 saakka. Antti
Moisio työskentelee VATTissa vuoden erikois-
tutkijana 2.5.2000 alkaen. Hän on virkavapaal-
la Valtiontalouden tarkastusviraston ylitarkasta-
jan virasta.
Sekä HKKK:n professori Pekka Ilmakunnas

että Åbo Akademin professori Johan Willner
työskentelevät Suomen Akatemian varttuneena
tutkijana kumpikin ajalla 1.8.2000–31.7.2001.
Willner on syksyn omalla laitoksella, mutta
1.1.2001–15.7.2001 Visiting Fellow -tittelillä
University of Warwickissa Coventryssa.
Korjaus edellisen numeron uutiseen: Visa

Heinonen on nimitetty kuluttajaekonomian
(eikä kodin taloustieteen) professoriksi. Oppiai-
neen nimi on vaihtunut vuonna 1995.




